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لقاء / أسماء حيدر البزاز
الحقوقي  العمل  عن  حدثنا   *
الصعوبات  هي  وما  اليمن..  يف 
تواجهكم  ــي  ــت ال والــعــوائــق 

كحقوقيني؟
- النشاط الحقوقي يف اليمن وليد اليوم، بل 
هو نشاط موغل يف أعماق التاريخ، ولعل اليمن 
من أوائل الدول  التي سنت  ما اعترب ترشيعاً يحرم 
االتجار بالبرش قبل قرون من صدور االتفاقية 
املتحدة  األمــم  عن  الصادرة  بالرق  الخاصة 
واملوقعة يف جنيف يوم 25 أيلول/سبتمرب ومع 
والناشطني  املنظمات  عدد  ازدياد  فرغم  ذلك  
لكنه  وارتفاع أصواتها  باألمس   كان عليه  عما 
لجهود  ويحتاج  باهتاً  نظري  بوجهة  يزال  ال 
كبرية للنهوض به ويكفي أن نعلم أن يمن القرن 
بتقدير  الـ92  املرتبة  تحتل  والعرشين  الواحد 
7.28 يف مؤرش العبودية العاملي للعام 2013م من 
ضمن 162 دولة حول العالم وفقاً ملنظمة ووك 
فري ، ويضطر الحقوقيون والصحفيون لكشف 
حاالت الرق والعبودية يف اليمن رغم تعرضهم 
ملضايقات متعددة وهي حقيقة مرعبة ظهرت 
للسطح جعلت منظمة  هيومني رايتس ووتش 
حالة   700 حول  حقائق  تقيص  فريق  تشكل 
رق يف املحويت كما نقل عنها , وهذا يعني أن 
قوي  دفاع  كخط  بقوة  يربز  الحقوقي  النشاط 
واملواطنة  العدالة  غياب  عند  الحريات  عن 

املتساوية.
لها تأثري

عىل  النشاط  ــذا  ه تأثري  ــا  وم  *
التحوالت التي شهدتها البالد ؟

الحقوقي  النشاط  تأثري  قياس  يمكن   -
التمثيل يف مؤتمر الحوار  من خالل نسب 
الوطني، حيث حصدت منظمات املجتمع 
 7% تمثيل  بنسبة  مقعداً   40 املــدنــي 
الناشطني  وحصد  الــحــوار،  أعضاء  من 
استمارة  حسب   – املستقلني  الحقوقيني 
مؤتمر الحوار  وليس بالرضورة أن ذلك هو 
مقعداً   80 عىل  ونساء)  (شباب   - الواقع 

مناصفة بنسبة ١٤٪.
المدن دون األرياف 

* الصعوبات التي تثبط النشاط 
الحقوقي  يف اليمن ؟

لكن   , كثرية  والعوائق  الصعوبات   -
دعيني أركز هنا عىل الناشطني يف املنظمات 
الحقوقية حيث تتجه تلك املنظمات نحو 
سكان  يحرم  وهــذا  األريـــاف،  دون  املــدن 
األرياف الذين يمثلون حوايل (٧٢٪) من 
السكان، من املعرفة الحقوقية ومن الدفاع 
ما  وكل  قضاياهم  ومنارصة  حقوقهم  عن 

يتعلق بالنشاط الحقوقي .
ــراف  ــة بعض األط ومــع ذلــك فــإن رؤي
اليمن سواء الحكومية  الفاعلة يف  والقوى 
كجهات  الحقوقية  للمنظمات  غريها  أو 
من  ذلك  يتبع  وما  الخارج،  عىل  محسوبة 
اتهامات لها قد تعيق عمل هذه املنظمات 
تكون-  ربما   - النتهاكات  أفرادها  وتعرض 
ممنهجة أحياناً، واألمر اآلخر يف محاوالت 
األطراف السياسية ذات القيمة التاريخية 
أو  املنظمات  هــذه  بعض  استقطاب  يف 
تناقض  تلحظ  وربما  شكلياً،  منافستها 
بيانات عدد من املنظمات يف ذات املوضوع 

بحسب توجهاتها السياسية ، وعىل الرغم 
املنظمات  من  مجموعة  نجد  ذلــك  من 
الرائدة تحافظ عىل خط سريها الحقوقي 
مهما  بالضغوط  آبهة  غري  ومصداقيتها 
كانت، وال يزال املوضوع الحقوقي يف اليمن 
بحاجة إىل املزيد من اإليمان بسمو القضية 

ونبلها.
كما أن عدم إيمان بعض من يقوم بهذا 
عدم  وأيضاً  به  يقوم  ما  بأهمية  النشاط  
واالجتماعية  السياسية  السلطات  إيمان 
والدينية بأن ذلك من الواجبات امللقاة عىل 
عاتقهم وعدم استيعاب القائمني عىل إنفاذ 
والسجون  والقضاء  األمن  مثل  القانون 
فضًال عن ضعف الوعي املجتمعي بأهمية 
النشاط  أصاب  الوعي  وقلة  الحقوق  هذه 

الحقوقي بمقتل.
الصراعات المسلحة

* الرصاعات السياسية واملذهبية 
ودورهــا  املسلحة  واالنتهاكات 
الحقوقية  االنتهاكات  تفاقم  يف 

والحاالت اإلنسانية ؟
السياسية  ــات  ــرصاع ال أن  شــك  ال   -
الدور  لها  املسلحة  واالنتهاكات  واملذهبية 
اإلنسان  انتهاكات حقوق  ارتفاع  األبرز يف 
ذلك أن هذه الرصاعات تقوم يف األساس عىل 
غلبة طائفة ضد طائفة أخرى وتعتمد القوة 

طريقة مثىل لحل الخالفات يف ما بينها.
السياسية  الـــرصاعـــات  وتتسبب 
تفاقم  يف  املسلحة  واالنتهاكات  واملذهبية 
يعرف  ما  وبروز  اإلنسانية  الحاالت  عدد 
بالنزوح الداخيل وما يرتتب عليه من معاناة 

بالغة خصوصاً للفئات الضعيفة األطفال 
بتدمري  السن، كما تتسبب  والنساء وكبار 
البنى التحتية للبلد وهي يف األصل بنى غري 

 احصائيات وانتهاكاتملبية لالحتياجات األساسية للمواطنني.
* هل لديكم أرقام حول ذلك ؟

- أشارت وثيقة االحتياجات اإلنسانية 
األمم  عن  الصادرة  2014م  للعام  لليمن 
املتحدة إىل " أن انعدام االستقرار السيايس 
والرصاعات سواء داخل اليمن أو يف املنطقة 
واسعة   ــزوح  ن ــاالت  ح ــدوث  ح إىل  أدى 
خمسمائة  من  أكرث  يكافح  حيث  النطاق، 
وغريهم  والعائدين  النازحني  من  ألــف 
سبل  خلق  إعادة  أجل  من  املهمشني  من 
معيشتهم، وخاصة يف املناطق الريفية التي 
ال تزال ملوثة باأللغام وغريها من املتفجرات 
من مخلفات الحرب". وأضاف تقرير آخر 
فرباير   27 حتى  اليمن  يف  األوضــاع  بشأن 
املتحدة  األمم  مكتب  عن  الصادر  2014م 
تقديرات  أن  بصنعاء  اإلنسانية  لإلغاثة 
أعداد النازحني يف عمران بلغ 72 ألف نازح 
صدر  تقرير  ويف  نازح،   8000 الضالع  ويف 
إىل  أشار  وشبوة  أبني  يف  املواجهات  أثناء  
تزايد أعداد النازحني داخلياً بحدود 24500 
نازح ، أما  مواجهات عمران الحالية  فلم يتم 
عىل  اللحظة  حتى  النازحني  عدد  تقدير 
الرغم من اعتقادنا أن أعدادهم ربما تصل 
موجات  عىل  اعتماداً  اآلالف  عرشات  إىل 

النزوح السابقة وشدة واتساع املواجهات.

حرب عىل األوراق 
* هل ترى بأن املنظمات الحقوقية 
وما أكرثها يف بالدنا قامت بدورها 
ال للحد من تلك االنتهاكات  الفعَّ
عىل  حرب  مجرد  تواجدها  أن  أم 

ورق ؟
املنظمات  دور  عــن  الــحــديــث  إن   -
الجسد  من  القلب  بمثابة  وهي  الحقوقية 
يف نشاط منظمات املجتمع املدني سيكون 
مجانباً للصواب لو أغفلنا دورها يف كشف 
لحقوق  الكبرية  االنتهاكات  مــن  كثري 
اإلنسان وكذا قضايا الكثري من املدافعني عن 
واملثقفني  الصحفيني  من  اإلنسان  حقوق 
والسياسيني وغريهم والذين تم اقتيادهم إىل 
السجون بسبب آرائهم السياسية تصدت 
له منظمات حقوقية وكثري من االنتهاكات 
محامني  من  والناشطني  للمنظمات  كان 
الــدور  الساحات  يف  وغريهم  وصحفيني 
العام  للرأي   وإبرازها  توثيقها  يف  األبــرز 
النظام  عىل  للضغط  والخارجي  الداخيل 

هناك فرزمن أجل الحد من هذه االنتهاكات.
* وباملقابل.. هل هناك منظمات 

تتحدد وفقاً لأليدلوجيات ؟
يف  أفرز  قد  اليمن  يف  املعاش  الواقع   -
التي  املنظمات  من  آخر  نوعاً  الساحة 
حقوق  عن  الدفاع  أجندتها  يف   يكن  لم 
الجوهرية  القيمة  حيث  من  اإلنسان 

دون ربطها باعتبارات مختلفة فقبلتها 
تتحدد وفقاً لأليدلوجيات أو املعتقدات أو 
املنطقة أو املذهب السيايس أو الجماعة 
أو غريها من االرتباطات غري املهنية ، ومن 
هنا جاءت الخطورة وبات عىل اإلنسان 
الذي تنتهك حقوقه أن يبحث عن بعض 
هذه االنتماءات ليجد صوتا ينادي بحقه 
الذي انتهك , ولقد كان للثورة الشبابية 
كانت  التي  القيود  من  كثري  رفع  يف  دور 
تعيق النشاط  الحقوقي سواء من حيث 

13 ألف منظمةالرتخيص أو اإلشهار أو غريها.
اليمن  يف  منظمة  ــف  أل  13  *
واإلنساني  الحقوقي  والحال 

أكرث تردياً وتدهوراً ؟
يزيد  ما  تأسيس  تم  الحقيقة  يف   -
اختالف  عىل  املنظمات  من   %  54 عىل 
مناهجها وأنواعها ومجاالتها, وكما قلتم 
وزارة  يف  املسئولني  ترصيحات   وحسب 
الشئون االجتماعية والعمل وصل عدد 
العام   يف  منظمة  ألف   13 إىل  املنظمات 
2014م والعدد مرشح للزيادة ، وذلك أمر 
لها  وكان  املنظمات  هذه  فعلت  إن  جيد 

أساساً للدستوردور عىل األرض .
مخرجات  بـــأن  تـــرى  ــل  ه  *
الحوار الوطني لبت التطلعات 
ورد  الرضر  جرب  من  الحقوقية 
املترضرين  وتعويض  الحقوق 
؟ وما هي معوقات تنفيذ ذلك ؟

- يجب أن نقر أوًال أن الحوار الوطني 
وما نتج عنه من مخرجات حالة متطورة 
واإلنساني  الحضاري  السياق  يف  جداً 
تكون  أن  يجب  التي  املخرجات  وهذه   ,
أن  يفرتض  ــذي  ال للدستور  أســاســاً 
تكون قواعد آمرة  يفرضها الشعب عىل 
الحاكم طوال العقود القادمة لو أحسن 
اليمنيون استغالل ذلك , وال شك أن لها 
استحقاقات من القضاء عىل األحقاد أو 
عىل األقل الحد منها واالستفادة املثىل 
من  التاريخ السابق بكل صوره والتي كان 
واإلرصار  لالنتهاك  مثاًال  منها  البعض 
يؤدي  ما  كل  ودفــن  ــرؤى  ال فرض  عىل 

للتوافق تحت سيف الظالم.

التقاه / معني محمد حنش
األمني  الوضع  معرفة  نريد  البداية  يف   *

بمحافظة املحويت؟
- نشكر ملحق قضايا وناس عىل تلمسه األوضاع األمنية 
يف املحافظات .. وبالنسبة للوضع األمني باملحافظة فإنه 
مستقر وتم إنهاء ظاهرة القطاعات بالتنسيق مع الجميع 
وتم استحداث نقاط أمنية يف عدد من مديريات املحافظة 
وذلك بهدف تعزيز األمن واالستقرار والحد من الجريمة 
قبل وقوعها وتفعيل عملية االنتشار األمني ألجهزة الرشطة 

يف املحافظة ومديرياتها.

التي  والخطة  األمنية  ـــراءات  اإلج هي  ما   *
استطعتم بها تأمني املحافظة؟

-لقد اعتمدنا عىل وضع خطة أمنية محكمة من أجل 
الحفاظ عىل األمن واالستقرار ومكافحة الجريمة والحد من 
حدوث األعمال التخريبية املخلة باألمن والسكينة العامة 
ويف مقدمتها قطع الطرقات ومنع االعتداء عىل املمتلكات 
العامة وتم التنسيق والعمل املشرتك بني األجهزة األمنية 

واملجالس املحلية واملواطنني وذلك إلنجاح الخطة.
كذلك قمنا برفع مستوى الجاهزية األمنية وتم تفعيل 
دور االنتشار األمني وتعزيز حماية جميع املنشآت واملباني 
جميع  عىل  التشديد  وتم  الكافية  والحراسات  الحكومية 
النقاط والدوريات األمنية الثابتة واملتحركة بأهمية تفتيش 
السيارات ووسائل النقل املختلفة الوافدة إىل املدن الرئيسية 

ومراكز املديريات وذلك لإلسهام يف ضبط املطلوبني أمنيا 
ومحافظة  خصوصا  املهربني  وضبط  املخدرات  ومكافحة 
والساحل  صنعاء  بالعاصمة  طرقاتها  ترتبط  املحويت 

التهامي ومحافظة الحديدة وغريها من املحافظات.
* هل حققت هذه النقاط نجاحا بضبط املطلوبني وكم 

بلغ إجمايل الجرائم من بداية العام 2014م؟
- نعم حققت الكثري فقد بلغ إجمايل عدد الجرائم الواقعة 
خالل 2014م بلغت 383 جريمة ُضبط منها 372 جريمة 
بنسبة ضبط %97 وعدد املتهمني يف الجرائم الواقعة 559 
الجرائم  عدد  بلغت  كما   .. شخصا   542 ضبط  تم  متهما 
املنهوبة  بالسيارات  خاصة  قضية   159 للنيابة  املحالة 

وبلغت القضايا املنتهية بالصلح القبيل 131 و152 أحيلت 
إىل جهات أخرى و24 باقية رهن التحقيق و6 وقف إجراءات 
و116 قيد التحري.. كما أن األجهزة األمنية استعادت 145 

سيارة منهوبة ومرسوقة.
أيضا بلغ عدد قضايا التقطع والحرابة 60 قضية وعدد 
االختطاف  قضايا  عدد  ووصل  متهما   99 فيها  املتهمني 
قضيتان تم ضبط املتهمني فيها و11 قضية قتل عمد. ونحن 
الجرائم بلغت 23  البرشية جراء تلك  الخسائر  نقدر وأن 
حالة وفاة.. أما الخسائر املادية فقد وصلت نحو 23603000 

ريال.
* ما هي العوائق واملشاكل التي تعاني منها 

محافظة املحويت أمنياً؟
املشاكل  أكرث  من  القبلية  القطاعات  تعترب  كانت   -
املواطنون  منها  يعاني  وكان  املحافظة  شهدتها  التي 
القاطنون باملحويت أو املسافرون عىل خطوطها, وهذه 
الظاهرة دخيلة عىل مجتمعنا اليمني وثقافته بشكل عام 
واملحويت عىل وجه الخصوص، باعتبار هذه الظاهرة 
خطرية وتؤثر عىل السلم االجتماعي وتنعكس سلباً يف 
نتائجها عىل وضع املواطنني , كما أن من يقوم بتنفيذها 
ومرشوعة  حقيقية  مطالب  لهم  ليست  الطرقات,  عىل 
, وإنما مواقف ودوافع سياسية أكرث مما هي  وقانونية 
واالستقرار  األمن  زعزعة  لغرض  تكون  وقد  حقوقية, 

باملحافظة.
ولكننا عملنا جاهدين ليًال ونهاراً عىل الحد من هذه 

الظاهرة.
* هل هناك تقاعس أمني يف املناطق األمنية 

واألقسام التابعة إلدارتكم؟
منذ  باملحافظة  األمن  إدارة  تسلمنا  منذ  عملنا   -
اإلدارة  أوضاع  ترتيب  إعادة  . عىل  تقريبا   أربعة أشهر 

عىل  القائمني  املدراء  بتغيري  قمنا  ..حيث  الداخل  من 
العمل األمني سابقاً والذين كان لهم دور سلبي يف العمل 
ومتقاعسني واستبدلناهم بعنارص فاعلة وجيدة, وهذا 

حقق ايجابيات كثرية يف العمل األمني.
عاصمة  يف  الــســالح  انتشار  عن  ماذا   *

املحافظة واملديريات التابعة لها؟
- عند استالمنا للعمل قمنا باالجتماع بعقال ومشايخ 
املحافظة ملناقشة بعض املواضيع األمنية , ومنها حمل 
السالح والقطاعات وإطالق النار يف األعراس واملناسبات 
وخرجنا بوثيقة وقع عليها املجتمعون تؤكد عىل رضورة 

منع كل تلك الظواهر, ونفذ ما ورد فيها بنسبة %80 .
واالنتشار  األمنية  الحملة  تنفيذ  عن  ماذا   *

األمني؟
يف  الداخلية  وزارة  توجيهات  حسب  الخطة  ننفذ   -
أطقم  بإخراج  ونقوم  لنا,  التابعة  واملديريات  املحافظة 
من كل الوحدات األمنية من األمن العام ومن قوات األمن 
الخاصة وقوات النجدة وننفذها يومياً حسب الخطة, 
وقد تم ضبط الكثري من املخالفات ملن يحملون السالح 
السيارات  ضبط  وكذا  أمنياً  املطلوبة  الشخصيات  أو 

والدراجات النارية املخالفة.
األمني بينكم وبني  التعاون  * كيف تقيمون 

املحافظات املجاورة؟
 , -  التعاون مستمر بيننا وبني املحافظات املجاورة 
ولكننا نشعر بأنها توجد لديهم ولدينا صعوبة يف التنفيذ 
أو الضبط عىل السيارات املحتجزة لديهم, وأكرث املشاكل 
التعاون يف  من محافظتي صنعاء وعمران بسبب عدم 
تبادل السيارات املحتجزة وال يتم إطالق رساحها رغم 
أننا بلغناهم وأفرجنا عن املركبات التي تم احتجازها يف 

نطاق املحافظة.

استعدنا استعدنا 145145 سيارة منهوبة ومسروقة وقضينا على ظاهرة القطاعات سيارة منهوبة ومسروقة وقضينا على ظاهرة القطاعات

أطلقوا مناشداتهم عدة مرات للمحافظ شويق 

أهايل" حذران " تعز يطالبون بـ(طريق ومخطط حضري) ملدينتهم الناشئة 
متابعة |محمد العزيزي 

ــايل " حذران " وادي  ــرب عدد من املواطنني من أه ع
حنش غرب مدينة تعز عن استيائهم البالغ والشديد 
ــة واملسئولة عن تقديم  ــدم تجاوب الجهات املعني لع
ــوقي  ــات للناس والتي سبق وأن وجه األخ ش الخدم
ــزول إىل املنطقة  ــل محافظ تعز إليها بالن أحمد هائ
وتنفيذ احتياجاتها من املشاريع وهي مكتب الصحة 
ــة والتخطيط الحرضي  ــة وفرع هيئة املساح والرتبي
ــغال العامة والطرق؛ خصوصاً وقد  والكهرباء واألش
ــن أوضاع املنطقة وإدراجها  طلب املحافظ تقريراً ع
ــي ملحافظة  ــج االستثماري االستثنائ ــن الربنام ضم
ــة للمحافظة  ــدة لتنفيذ مشاريع خدمي تعز واملعتم
ــي واجهة  ومدخل  ــام كون مدينة حذران ه بشكل ع

تعز من الغرب.
ــدة جديدة  _ هي الرابعة  ــد املواطنون يف مناش وأك
التي تلقتها الصحيفة عىل مدى عام _ أنهم حصلوا 
ــذي بادر  ــوقي ال ــن املحافظ ش ــىل تفاعل كامل م ع
ــة, إال أن تلك  ــل املكاتب املعني ــدر توجيهاته لك وأص

ــل الجهات  ــام من قب ــِق أي اهتم ــم تل ــات ل التوجيه
ــة املساحة  ــغال وهيئ ــذات مكتب األش ــة، وبال املعني
ــب األهايل احتفظوا  ــة والصحة ؛ وأنهم بحس والرتبي

بالتوجيهات يف أدراج مكاتبهم .
ــوا يف رسالة مطولة وموجهة للمحافظ : نحن  وقال
ــات األساسية والرضورية  ــون من كل الخدم محروم
ــز صحي  وال  ــة وال مرك ــاة ؛ فال مدرس ــات الحي ملقوم
ــال احتياجاتنا إىل  ــن إيص ــن م ــق لنتمك ــى طري حت
املنازل يف ظل البناء العشوائي ومنع وتقطع أصحاب 
ــني الساكنني يف املنطقة لهم للمرور  األرايض للمواطن
ــا تبقى من األرايض للوصول  أو استخدام بعض أو م

إىل منازلهم .
ــدتهم العاجلة للمحافظ   وأطلق املواطنون مناش
ــم خاصة عندما  ــوقي هائل لاللتفات إىل معاناته ش
ــع عىل الخط  ــدارس بعيدة تق ــب أطفالهم إىل م يذه
ــدة ؛  ــة الحدي ــز بمحافظ ــط تع ــذي يرب ــع ال الرسي
وطالبوا من املحافظ زيارتهم للتأكد بنفسه واإلطالع 
ــي يعيشونها يف  ــاة الت ــم املعان ــم وحج ــىل أحواله ع
ــا الطرق أو  ــات عىل رأسه ــاب ابسط الخدم ــل غي ظ

ــم .. مؤكدين  ــاب األرايض له ــع أصح ــوارع  وتقط الش
ــئة تسري  ــورة أن املدينة الناش ــة الث ــرب صحيف له وع
ــاق املنازل ببعضها البعض ؛  نحو العشوائية والتص
ــرور الزمن لن يجد  ــف خاصة وأنها مع م وكذا التخل
املسئولون  يف محافظة تعز مستقبال حتى شرب واحد 

إلقامة أي مرشوع خدمي  للمدينة الواسعة واملنطقة 
ــخصيا  ــوقي ش ــرك املحافظ ش ــم يتح ــا إذا ل برمته
ــا واإلرشاف عىل التوجيهات الحاسمة التي  إلنقاذه
ــع الخطط  ــا املعنيني يف وض ــا ويوجه به ــد يتخذه ق

والربامج وتنظيم حال املدينة املرتدي حاليا .

ــي  ــرش عب ــم ال ــني قاس ــال األخ أم ــه ق ــن جهت م
ــا  يف اتصال  ــن سكانه ــة وم ــطي املنطق ــد ناش اح
ــة حذران تشوه تعز  ــي مع الصحيفة أن مدين هاتف
ــاء العشوائي  ــرية البن ــد وت ــب تزاي ــا بسب ومنظره
ــدث  ــا يح ــب مل ــة املري ــات الرسمي ــت الجه وصم
ــن ابسط مقومات الحياة من مشاريع  وحرمانها م
ــا نالحق هيئة املساحة  ــاة .. وأضاف : رغم أنن الحي
ــة والرتبية  ــغال العام والتخطيط الحرضي واألش
ــا ال تبدي أي اهتمام ؛ وال ندري  لعمل يشء إال أنه
ــي األسباب ؟ وملاذا هذا التجاهل لهذه املدينة  ما ه
ــئة التي أصبحت اليوم وسط مدينة تعز من  الناش

ناحية الغرب ؟!
ــايل ومعاناتهم   ــدة األه نحن بدورنا نضع مناش
ــوقي هائل  ــىل طاولة  املحافظ القدير األستاذ ش ع
ــر يف احتياجاتهم الرضورية عىل أقل تقدير ؛  للنظ
خاصة وأن الصحيفة قد تناولت هذه القضية عدة 
ــم تلِق اهتمام الجهات املعنية  رغم توجيه  مرات ول
ــا .. الصحيفة تنتظر  ــم عقب نرشنا له املحافظ له

تجاوب املحافظ وتفاعله مع مطالب األهايل ..

رئيس مركز إسناد لتعزيز استقالل القضاء لـ»الثورة«:رئيس مركز إسناد لتعزيز استقالل القضاء لـ»الثورة«:

النشاط الحقويق  خط الدفاع األول عن  الحريات واملواطنة املتساوية

■■    ١٣١٣ ألف منظمة  ألف منظمة 
عدد كبير منها عدد كبير منها 

يحمل  أجندات غير يحمل  أجندات غير 
مفهومةمفهومة

■■  استقطاب   استقطاب 
بعض المنظمات بعض المنظمات 

والزج بها في والزج بها في 
الصراعات الصراعات 

السياسية جريمةالسياسية جريمة

الشرعبي :
املدينة تسري نحو 

العشوائية والتخلف 
وأطفالنا عرضة 

لدهس السيارات 

● شوقي هائل

مدير شرطة المحويت يتحدث لـ“قضايا وناس“مدير شرطة المحويت يتحدث لـ“قضايا وناس“

القايض  أحمد  حسني  الركن   العميد  املحويت  رشطة  عام  مدير  كشف 
عن تمكن رشطة املحويت من القضاء عىل ظاهرة القطاعات القبلية التي 
اعتربها أكرث القضايا الشائكة التي عانى منها أفراد الرشطة واملواطنون 
معاً.. الفتاً إىل أن القضاء عىل ظاهرة االختطاف الدخيلة عىل مجتمعنا 
رشطة  إدارة  بذلت  أن  بعد  جاء  والسالمة  األمن  عىل  املحافظ  اليمني 
والتواصل  األمنية  اإلجراءات  من  عدد  اتخاذ  يف  جبارة  جهود  املحويت 
واالتفاق مع األطراف املتقطعة وإقناعهم باستعادة حقوقهم عرب طرق 

مرشوعة يكفلها القانون.
وأكد  العميد الركن القايض عىل أن املحافظة تشهد أمناً واستقراراً وأنها 
خالية من أي اختالل أمني.. وتحدث مدير رشطة املحويت عن قضايا 

عديدة نستعرضها يف تفاصيل اللقاء التايل: 

أكد األخ فيصل املجيدي رئيس مركز (إسناد) لتعزيز استقالل القضاء وسيادة القانون، عضو 
أن  للتحكيم  الدولية  للهيئة  الدويل  التحكيم  اليمنيني ومستشار  العامة للمحامني  النقابة  مجلس 
انعدام االستقرار السيايس واأليدلوجيات وظهور املليشيات املسلحة يف املدن تتسبب يف انتهاكات 
الحقوق اإلنسانية واملدنية ، وقال يف حديثه لـ"الثورة" إن من أبرز معوقات العمل الحقوقي يف اليمن 
ومحاوالت األطراف السياسية ذات القيمة التاريخية يف استقطاب بعض هذه املنظمات الحقوقية  
والزج بها يف الرصاعات السياسية , وذكر أن 13 ألف منظمة عدد كبري منها يحمل  أجندات غري مفهومة  
ظلت مسيطرة ومحتكرة لتمويل وعقول وقلوب بعض املانحني , داعياً كافة الحقوقيني لوضع رؤية 
وتصور مستقبيل إليجاد صيغة حقوقية ترسم معالم اليمن الحديث يف إطار دولة اتحادية ترعى 

جميع األطراف دون تهميش ألحد.. التفاصيل يف هذا اللقاء.

■■    ٣٧٢٣٧٢ جريمة  جريمة 
تم ضبطها تم ضبطها 

بنسبة بنسبة ٩٧٩٧٪ ٪ 
ونسعى للمزيد ونسعى للمزيد 

من النجاحمن النجاح

■■  أعددنا وثيقة   أعددنا وثيقة 
مع المشايخ مع المشايخ 

وعقال الحارات وعقال الحارات 
بشأن األمن..بشأن األمن..

ونفذ منها ونفذ منها 
٪٪٨٠٨٠

● العميد الركن/ حسني  القايض

● فيصل املجيدي

الشكر لهؤالءالشكر لهؤالء
ــا  "قضاي ــق  ملح ــى  تلق
ــل  تحم ــة  رسال ــاس"  ون
توقيع عدد من املواطنني يف 
مديرية "املظفر" بمحافظة 
ــا الجهود  ــوا فيه ــز، ثمن تع
ــا  يبذله ــي  الت ــة  املخلص
ــة املظفر  ــام مديري ــر ع مدي
ــدري  الشغ ــف  عبداللطي
ــري العبيس  ــر األمن من ومدي
ــي، من  ــد الربكان واألخ أحم
ــع قضايا  ــالل التفاعل م خ
املواطنني والعمل عىل حلها 
ــا  ــل فيه ــا والفص ومتابعته

وفقا للقوانني.
ــر  ــرص مدي ــادوا بح وأش
ــاعة األمن  املديرية عىل إش
من خالل تعامله اإليجابي 
ــا  ــع أي قضاي ــؤول م واملس

خالفية تصل إليه.


